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άποψη, δεν έχουν καθοριστεί επακριβώς τα όρια 
στο Αιγαίο (περιοχή ανατολικά της Μεγίστης).

Γ. Τα σημεία που δεσμεύονται με την ελλη-
νική ΝΟΤΑΜ Α0270/16 περιλαμβάνουν περι-
οχές όπως ο Αγ. Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Χίος, 
η Τήλος, η Χάλκη, η Ικαρία, η Λήμνος, η Μυτι-
λήνη, η Σάμος, οι οποίες, πάντα σύμφωνα με 
την τουρκική άποψη, είναι αποστρατικοποιη-
μένες με βάση τη συμφωνία των 6 δυνάμεων, 
τη Συνθήκη της Λωζάννης και τη Συνθήκη των 
Παρισίων και ως εκ τούτου δεν πρέπει να πε-
ριλαμβάνονται σε κανένα σενάριο στρατιωτι-
κής εκπαίδευσης-άσκησης.

Στον χάρτη που δημοσιεύει η Realnews απο-
τυπώνονται οι περιοχές του Αιγαίου που αμφι-
σβητεί με θράσος η Τουρκία.

Ολα αυτά έρχονται να βαρύνουν επιπλέον το 
ήδη πολύ κακό κλίμα στα ελληνοτουρκικά τους 
τελευταίους μήνες. Η ευθύνη γι’ αυτό ανήκει 
αποκλειστικά στην Αγκυρα, η οποία κάνει ό,τι 
μπορεί για να ανεβάσει το θερμόμετρο. Πα-
ραβιάσεις σε αέρα και θάλασσα, διαμαρτυρί-
ες για την πτήση του ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου 
στα Ιμια στις εκδηλώσεις μνήμης για τους τρεις 
νεκρούς της κρίσης, «εναέρια περικύκλωση» του 
Καστελόριζου, έξοδοι «ερευνητικών σκαφών» 
και άλλα πολλά αποτελούν καθημερινότητα για 
τους επιτελείς του Πενταγώνου. 

Η Τουρκία θέλει να... φορέσει φέσι στο Αιγαίο 
και το δείχνει πλέον με τον πιο άγαρμπο τρό-
πο. Το «χάιδεμα» από την Ε.Ε. -και ειδικά από 
τη Γερμανία- δείχνει να την έχει αποθρασύνει. 
Περίτρανη απόδειξη η ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε 
λίγη ώρα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου 28 
του Π.Ν. Η Αγκυρα ουσιαστικά... απαγόρευσε 
στην Ελλάδα να ψάξει για τους νεκρούς της σε 
περιοχή που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 
να θεωρηθεί αμφισβητούμενη. Η ανταλλαγή 
ΝΟΤΑΜ μεταξύ ελληνικών και τουρκικών Αρ-
χών, την ώρα που οι αξιωματικοί του Π.Ν. αγνο-
ούνταν, ήταν το αποκορύφωμα της τουρκικής 
προκλητικότητας.

Τα κείμενα των ΝΟΤΑΜ είναι ενδεικτικά του 
κλίματος που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά.

Σε αυτό το κλίμα οι Ευρωπαίοι, με πρώτους 
από όλους τους Γερμανούς, θέλουν συνεργα-
σία Ελλάδας-Τουρκίας για το προσφυγικό! Μπο-
ρεί να υπάρξει;

Ο ΥΕΘΑ Π. Καμμένος υποστηρίζει πως η συμ-
φωνία που επιτεύχθηκε στο ΝΑΤΟ διασφαλί-
ζει και την ανακούφιση της χώρας από το προ-
σφυγικό και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

«Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι στις δυνάμεις 
που θα συμμετάσχουν στη νατοϊκή αυτή ομά-
δα, η Τουρκία θα επιχειρεί μόνο εντός τουρ-
κικών υδάτων και τουρκικού εναέριου χώρου 
και η Ελλάδα εντός των ελληνικών υδάτων και 
του ελληνικού εναέριου χώρου», δήλωσε ο Π. 
Καμμένος.

Το ίδιο είπε και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ-
ντεμπεργκ, ο οποίος επεσήμανε ότι βάσει της 
συμφωνίας οι ελληνικές και τουρκικές Ενοπλες 
Δυνάμεις δεν θα επιχειρούν στα χωρικά ύδα-
τα και στον εναέριο χώρο της άλλης.

Παρ’ όλα αυτά, στο Πεντάγωνο υπάρχει τε-
ράστια καχυποψία. Και η ιστορία των ελληνο-
τουρκικών έχει να επιδείξει πολλά παραδείγμα-
τα που την επιβεβαιώνουν.
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Του Πάρι ΚάρβουνοΠουλου

Τ
ο Αιγαίο, στο οποίο θα κληθεί να κάνει 
περιπολίες η νατοϊκή αρμάδα, θα είναι 
φουρτουνιασμένο. Οχι από τα κύματα 

των προσφύγων και των μεταναστών, αλλά 
από την τουρκική προκλητικότητα. Η Αγκυρα 
τραβά επικίνδυνα το σχοινί, αμφισβητώντας εγ-
γράφως ελληνικά δικαιώματα σε νησιά όπως 
η Μυτιλήνη, η Σάμος, η Ικαρία και η Λήμνος! 
Η NOTAM, με την οποία η Τουρκία διεκδίκη-
σε το δικαίωμα να κάνει εκείνη την έρευνα και 
διάσωση για να εντοπίσει το χαμένο ελικόπτε-
ρο του Πολεμικού Ναυτικού στην Κίναρο, δεν 
ήταν η μοναδική πρόκληση της Αγκυρας. Ενα 
24ωρο νωρίτερα η Τουρκία είχε δείξει τις προ-
θέσεις της για τα ζητήματα του Αιγαίου.

Η Τουρκία τίναξε στον αέρα το «κλίμα συνερ-
γασίας» που ήθελαν να μας επιβάλουν οι Γερ-
μανοί και οι άλλοι Ευρωπαίοι με τις περιπολί-
ες υπό νατοϊκή διοίκηση στο Αιγαίο. Την ημέ-
ρα που οι υπουργοί Αμυνας του ΝΑΤΟ συνε-
δρίαζαν με θέμα την εμπλοκή της Συμμαχίας 
στην αντιμετώπιση του προσφυγικού, η Αγκυ-
ρα εξέδιδε μια σειρά προκλητικότατων και απα-
ράδεκτων ΝΟΤΑΜ, με τις οποίες «απαντούσε» 
σε τρεις ελληνικές. Με αυτές αμφισβητεί ευθέ-
ως, πρώτα απ’ όλα, την ελληνικότητα της Με-
γίστης και όχι μόνο!

Ειδικότερα, η Τουρκία... κατηγορεί την Ελ-
λάδα ότι:

Α. Τα σημεία της ελληνικής ΝΟΤΑΜ Α0265/16 
καλύπτουν περιοχές που παρανόμως δέσμευ-
σε η Τουρκία για όλο το 2016 με τη ΝΟΤΑΜ 
Α5884/15.

Β. Οι περιοχές της ελληνικής ΝΟΤΑΜ 
Α0269/16 περιέχουν τομείς στα ελληνοτουρ-
κικά σύνορα που κατά τη γνώμη της Τουρκίας 
είναι ασαφείς, αφού, πάντα κατά την τουρκική 

Η Αγκυρα τραβά
επικίνδυνα το σχοινί
Η «R» παρουσιάζει τον χάρτη των τουρκικών απαιτήσεων 
στο Αιγαίο και τις ΝΟΤΑΜ Ελλάδας και Τουρκίας, λίγα 
λεπτά μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στην Κίναρο
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ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ
Oπως προκύπτει από τις τουρκικές 
ΝΟΤΑΜ, η Aγκυρα αµφισβητεί κάτι 
παραπάνω από το µισό Αιγαίο! 
Οι αµφισβητούµενες κατά 
την Aγκυρα περιοχές κόβουν 
το Αρχιπέλαγος ακριβώς στη µέση. 
Είναι ο πάγιος στόχος της Τουρκίας 
από το 1974 και µετά
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Oι περιοχές στο Αιγαίο
που αµφισβητεί η Τουρκία

Η Τουρκία αμφισβητεί 
εγγράφως ελληνικά 
δικαιώματα σε νησιά όπως 
η Μυτιλήνη, η Σάμος, η 
Ικαρία και η Λήμνος!


